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STEPHEN HAWKING: A imaginação científica em busca de Deus
Floriano de Lima Nascimento *

Os sócios do Clube do Livro recebem de presente, neste
mês de novembro, uma obra ao mesmo tempo instrutiva, surpre-
endente e fascinante: "Uma Breve História do Tempo - do Big
Bang aos Buracos Negros", de autoria do físico e matemático
inglês Stephen Hawking. Professor de Matemática na prestigio-
sa Universidade de Cambridge, ocupando a mesma cadeira que um
dia pertenceu a Sir Isaac Newton, o cientista tem sido cotado
como o maior físico desde Einstein.

Em pouco mais de duzentas páginas, Hawking analisa al-
gumas das grandes explicações sobre a origem, evolução e des-
tino do universo:.espaço e tempo, buracos negros, partículas
elementares, forças da natureza e - o que é considerada uma
das grandes revoluções intelecutais do século XX - a teoria
da ininterrupta expansão do universo, a partir da explosão
inicial (Big Bang). Revisita a Teoria Geral da Relatividade e
a Mecânica Q'jãntica - a partir das quais constrói uma Teoria
Quântica oa Gravidade, capaz de resolver mistérios ainda in-
solúveis sobre a vida do universo. Há muito tempo atrás,
Einstein refutara a possibilidade de Lima racionalização cos-
mogônica - no caso de Hawkiiig se trata de uma teoria sobre os
buracos negros - capaz de conciliar as duas coisas, com o
comentário, curto e doce, de que "Deus não joga dados".

O vertiginoso desenvolvimento científico dos últimos
séculos - da Renascença aos dias atuais, passando pela Revo-
lução Industrial Inglesa - produziu, entre outros mitos, o
da possibilidade de, através da lei.ura matemática da reali-
dade, substituir-se o reinado do arbítrio pelo exercício da
razão. O projeto tecnológico do Ocidente acalentava, nos seus
começos, o propósito da libertação do homem. Contrariamente a
isso, porém, o conhecimento científico tornou-se frequente-
mente uma ferramenta à mercê de projetos de dominação engen-
drados por tiranos de todos os matizes ideológicos, secunda-
dos por tecnocratas sem alma. Incorporou-se à experiência da
humanidade, em tempo relativamente curto, a "banalidade do

31



mal" a que se refere Hannah Arendt, representada pelos horro-

res de duas guerras mundiais e de vários conflitos localiza-

dos - fecundo caldo de cultura das práticas de extermínio hu-
mano nos "gulags", campos de concentração e "ápartheids' (ex-
plícitos ou não), mediante a utilização racional e eficaz das
experiências genéticas e dos armamentos químicos e biológi-
cos. Se certos avanços permitiram melhorar sensivelmente o
nível e os padrões da vida humana, não se pode esquecer algu-
mas das consequências nefastas do crescimento científico de-
sacompanhado do progresso moral - como já advertia Bertrand
Russeil.

No momento em que Stephen Hawking desponta como um dos
grandes nomes da ciência contemporânea - não obstante ter si-
do ignorado pelos esnobes sonsos da Comissão do prêmio Nobel
- torna-se oportuno refletir sobre esse tema, até mesmo por
que as esperanças de um futuro melhor não podem definitiva-
mente descartar a utilização da ciência em benefício do ser
humano.

Além da razão discursiva e dos imperativos práticos,
talvez se possam extrair do trabalho de Hawking lições de vi-
da. Tetraplégico, portador de moléstia degenerativa conhecida
como "Mal de Lou Gehrig",sem fala (removidas as cordas vocais
em decorrência de uma traqueotomia, sua comunicação com o
mundo exterior depende de um simulador eletrônico), ele sim-
boliza a capacidade de o homem superar-se, na busca de hori-
zontes ilimitados e assustadores como o entrevisto nesta pas-
sagem:

"Devemos todos, filósofos, cientistas e mesmo leigos,
ser capazes de fazer parte das discussões sobre a questão de
por que nós e o universo existimos. Se encontrarmos a respos-
ta para isto teremos o triunfo definitivo da razão humana;
porque então, teremos atingido o conhecimento da mente de
Deus."

Alguma dúvida de que "Uma Breve História do Tempo" é
livro de leitura necessária - e inadiável?

* O autor é professor de Direito Eco-
nômico na Faculdade de Direito Milton
Campos e ex-Consultor-Chefe da Consulta-
ria Legislativa e Parlamentar da Assem-
bléia Legislativa.

DESCOBRINDO A BIBLIOTECA - Terceira lição

rara que servem os catálogos?

Se você está precisando de informação contida em li-
vro, será necessário consultar o(s) catálogo(s) antes da bus-

ca nas estantes.

O catálogo da Biblioteca da Assembléia que se destina
à consulta dos leitore3 fica atrás da recepção. Divide-se da
seguinte forma:

a) autor e título;
b) classificado;
c) índice de assunto.
Se você vem à procura de ítem(ns) conhecido(s), ou se-

ja, de determinado(s) livro(s) do(s) qual(is) você conheça o
autor ou o título, deve dirigir-se à parte do catálogo de
"autor e titulo", organizada alfabeticamente. Nesta busca é
importante que você esteja atento a dois fatores essenciais à
localização alfabética:

1 9 ) os artigos não são considerados na alfabetação dos
títulos dos livros. Assim sendo, o livro "0 estado autoritá-
rio e a realidade nacional" será encontrado na letra E, por-
que o artigo "o" que precede a palavra "estado" não foi con-
siderado para fins de alfabetação;

2Q ) a entrada do autor se dá, via de regra, pelo últi-
mo sobrenome. Desta forma, a localização de um determinado
autor adota um procedimento semelhante ao da busca do nome de
um assinante no catálogo telefônico. Ex.: Rónai, Paulo.

Se você, porém, não sabe exatamente que livro quer, se
está à procura de livro(s) de determinado(s) assunto(s), de-
verá consultar primeiro o índice de assunto.

Neste índice, também organizado em ordem alfabética,
você encontrará o nome do assunto que busca, remetendo ao seu
respectivo nQ de classificação. Assim você poderá saber, por
exemplo, que "classificação de cargos: funcionários públicos"
é um assunto classificado com o flQ 35.084.

Conhecedor deste nQ, você tem duas alternativas para
prosseguir na busca: ir direto às estantes e folhear os pró-
prios livros que lá estão organizados pelo nQ de classifica-
ção ou consultar a parte classificada do catálogo, escolhendo

através das fichas a(s) obra(s) desejada(s).
rara desenvolver esta busca você sempre contará com o

apoio de um bibliotecário de referência. O ideal, porém, é a
autonomia que lhe dá liberdade e amplia seus horizontes de
pesquisa.

Familiarize-se com os recursos da Biblioteca!

Você só tem a ganhar!

su1 pJTs_sI,: oi1

A Biblioteca está desenvolvendo um trabalho de peso
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para suprir a lacuna deixada pela Secretaria da Fazenda na
legislação tributária estadual.

O Decreto 24.224/84, que regulamenta o Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias (1CM), sofre
alterações frequentes e de amplas Implicações para tributa-
ristas e contribuintes em geral.

A Secretaria de Estado da Fazenda mantinha, junto à
Superintendência de Legislação e Tributação, um Setor de es-
quisa, Atualização e Distribuição da Legislação Tributária.
Esse setor atualizava o Manual de Legislação Tributária dis-
tribuído a todos os órgãos públicos do Estado. Desta forma, a
Biblioteca da Assembléia vinha atendendo satisfatoriamente às
consultas de seus usuários.

Dada a desativação do referido etor na Secretaria da
Fazenda, vimo-nos na necessidade de dar continuidade ao tra-
balho num esforço adicional, uma vez que é alta a demanda a
esse tipo de informação na Assembléia.

Está sendo confeccionado, então, um anexo ao Manual de
Legislação Tributária, onde estão compiladas as alterações ao
Regulamento do 1CM ocorridas após setembro de 1987, com as
devidas remissivas que tal trabalho implica.

Esta é mais uma forma de prestação de serviço da Bi-
blioteca aos funcionários da Assembléia. Após a consolidação
do Estatuto do Magistério e do Quadro Permanente (Lei 7109 e
Dec. 16.409, respectivamente), trabalha-se o Regulamento do
1CM que se tornará disponível para consulta em poucos dias.

Estamos dinamizando a Biblioteca para um melhor aten-
dimento, pois o momento constituinte assim o exige e torna
propício.

BANCOS DE DADOS DO PROOASEN - A legislação mineira

O NJMG - Normas Jurídicas de Minas Gerais - é, dos
bancos de dados disponíveis aLravés do terminal do PRODASEN,
aquele que contém referências às normas legais emitidas no
âmbito do Estado de Minas Gerais a partir de 1947. Hoje estão
indexadas 38.054 normas, que icluem emendas constitucionais,
leis complementares, leis, decretos-leis, decretos, leis de-
legadas e resoluções da Assembléia Legislativa. Além destes,
compõem ainda o banco todas as deliberações da Mesa Diretora
da Assembléia emitidas desde 1967.

Trata-se de um banco similar ao NJUR - Normas Jurídi-
cas Federais; cada um de seus documentos traz informações sa-
bre a origem da norma legal indexada, a data de edição, a
fonte de publicação, a ementa, além dos resumos detalhado e
geral. Da mesma forma que no NJUR neste arquivo encontramos
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também a atualização de cada documento, pela qual podemos
acessar todas as normas posteriores que de alguma forma in-
terferiram no texto original da norma indexada.

Como se trata da legislação específica do Estado, todo
o trabalho de Indexação das normas, isto é, de tradução dos
textos legais em termos da linguagem padronizada do sistema,
é feito na própria Assembléia Legislativa de Minas Gerais. A
equipe responsável por ele é a da Coordenação de Programas de
Automação, inLegrante do Departamento de Informática e es-
.guisa. Recebidas as informações geradas pela Coordenação a
partir da análise diária dos textos legais, o PRODASEN encar-
rega-se então da alimentação do arquivo, colocando à disposi-
ção do nosso terminal os documentos indexados.

or algum tempo este conjunto de referências permane-
ceu fragmentado pela existência de um vasto número de normas
que ainda não haviam sido indexadas. Este problema gerava uma
certa insegurança quanto à abrangência do universo recuperado
nas pesquisas, pois dele poderiam estar excluídas normas im-
portantes. Hoje, felizmente, a equipe da Coordenação de oro-
gramas de Automação conseguiu superar esta dificuldade, con-
cluindo o levantamento e a indexação do conjunto da legisla-
ção superior emitida a partir de 1947. Um pequeno número de
normas, emitidas nos primeiros anos da década de 60, ainda
permanece sem indexação, mas dentro em breve também elas es-
tarão disponíveis para recuperação no terminal.

or final, é importante salientar que o banco de dados
NJMG tem sido considerado um modelo na elaboração de bancos
de legislação de outros estados. Os esforços envidados para a
instalação e complementação de um banco que interessa de per-
to à produção parlamentar mineira tornaram possível ao usuá-
rio do terminal contar com um arquivo automatizado amplo e
eficiente.

NOVAS AUISIÇOES

Em sequência à divulgação das obras recém-adquiridas
pela Biblioteca, listamos neste número os livros de Direito
Comercial e Direito Processual Civil.
Direito Comercial
1. BUGMRELLI, Waldirio. Contratos mercantis. 4. ed. São nau-

lo, Atlas, 1986. 640p.
2, COSTA, Wille Duarte. Código comercial brasileiro. 6. ed.

Rio de Janeiro, Forense, 1988. 955p.
3. MARTINS, Fran. Contratos e obrigações comerciais. 8. ed.

Rio de Janeiro, Forense, 1986. 647p.
4. . Curso de direito comercial. 13. ed. Rio de Ja-
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neiro, Forense, 1988. 613p.
5. REQ(JIAO, Rubens. Curso de direito comercial. 17. ed. São

Paulo, Saraiva, 1988. 2v.

Direito Processual Civil

BARBI, Celso Agrícola. Ação declaratória principal e 1n-
dente. 6. ed. Rio de Janeiro, Forense, 1987. 238p.

2. CORREIA, Orlando de Assis. processo cautelar e sustação
de protesto. 4. ed. Rio de Janeiro, Aide. 1984. 224p.

3. COT6tiijo. Ação rescisória. 5. ed. São Paulo, Ltr,
1987. 235p.

4. DINAMARCO, Cândido R. A instrumentalidade do processo.São
Paulo, Revista dos Tribunais, 1987. 471p.

5. FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. Doutrina e prática do proce-
dimento sumaríssimo. 2. ed. Rio de Janeiro, Aide, 1980.
170p.

6. FERRAZ, Sérgio et alii. Cinqienta anos de mandado de se-
gurança. Porto Alegre, Fabris, 1986. 95p.

7. GONÇALVES, Aroldo P1njo Dadenunciação da Lide. Rio de
Janeiro, Forense, 1987. 347p.

8. CUIMARAES, Marco Antônio Miranda. Ação Cautelar inominada.
3. ed. Porto Alegre, Sulriograndense, 1987. 82p.

9. LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e autoridade da sentença.
3. ed. Rio de Janeiro, Forense, 1984. 332p.

10. _ processo de execução. 5. ed. São Paulo, Sa-
raiva, 1986. 238p.

11. MELLO, Celso Antônio Bandeira de & FIGUEIREDO, Lúcia Vai.-
le. Curso de mandado de segurança. São Paulo, Revista

dos tribunais, 1986. 149p.
12, MILHOMENS, Jônatas. A prova no processo. 2. ed. Rio de

Janeiro, Forense, 1986. 702p.
13. NORONHA, Carlos Silveira. Do agravo de instrumento. Rio

de Janeiro, Forense, 1978.354p.
14. OLIVEIRA, Juarez de. Código de processo civil. 18 ed.São

Paulo, Saraiva, 1988.
15. PONTES DE MIRANDA, F. Tratado da ação rescisória. 5. ed.

Rio de Janeiro, Forense, 1976. 727p.
16. SANTOS, Ulderico rires dos. O mandado de segurança na

doutrina e na jurisprudência. 3. ed. Rio de Janeiro,
Forense, 1985. -541p.
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